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ESPERANTO

EN UNUAGRADAJ LERNEJOJ

Disvastigi esperanton en Ka popolo estas 
kapabligi popolon —  tre rapide kaj preskaŭ 
sen elspezo — havi utilajn rilatojn kun tuta 
civilizita mondo; gi estas do meti en ĝia 
mano ilon de nekalkulebla valoro.

Kiu sin donos al tiu malegoista tasko ?
Edukistojn de junularo ni alvokas por 

tio. Ili lernu esperanton por si mem ; ili 
instruu pri esperanto siajn plej grandajn 
lernantojn.

Kion en tiu ĉi studo edukisto gajnos per
sone? Unue akiron tre rapidan de lingvo 
belsona kiel itala fleksebla kiel greka ; ĝi 
malfevmos al li pordon de literaturo de du
dek nacioj antikvaj aŭ modernaj, krom tiu 
ĉi profito, instruisto tuj gajnas el esperanto 
en vidopunkto profesia. Car korespondado 
kun kolegoj diversnaciaj informos lin pri 
diierencaj instrumetodoj kaj li elĉerpos el 
komparo de procedoj ideojn fruktemajn por 
sia dutaga ofico.

Por lernantoj esperanto estas tuje profita 
kaj eble tre influos pri ilia vivada vojo. En>10. i
komenco mem profito estas duobla, ĉ 
studo de gramatiko

car
studo de gramatiko kaj sintakso esperan
taj igos ilin koni sian patran lingvon pli 
konscie, pli profunde, pli rezone.

Ia  juna esperantisto faras al si men mil 
demandojn kiuj ne venas al spirito de alia. 
Esperanto, ekzemple, havas nur unu arti
kolon : la por ciuj genroj ; giaj genroj 
estas logike uzataj : vira genro por viraj 
uloj, ina genro por inaj uloj, neutra genro 
por ajoj. Tio estas simple, logika, senes
cepta. Knabo komparas ambaŭ g r a m t i 
kojn kaj komprenas la nelogikecon de fran-* 
caj genroj. Kial table (tablo) estas in-genra 
kaj arbre (arbo) vir-genra ?

Kion diri pri nekarakteriza,! maskoj si, 
que, le, ke., ke., sub kiuj sin kasas diver
saj personoj intencante erarigi naivan ler
nanton ? Baldaŭ esperanto aperigos al li 
iliajn naturon, titolojn kaj kvalitojn, trom
pette kalifa jn en franco sub unuforma vi- 
zaĝaĵo. Ja , artikolo le (la) ne havas en es
peranto saman liguron kian persona prono
mo le (lin). Konjunkcio gue (ke) ne sin 
vestas esperante kiel rilata pronomo gue 
(kiun, kiujn), kaj kvalita adverbo que (kiel) 
ne metas sin en la robon de gia frato kvan
ta adverbo gue (kiom) (I). En esperanto 
oni distingas miaĵon de tiaj'o, oni ne provas 
preni saj non de aliu. Kiom multe da signi
foj, tiom multe da vortoj. Lernanto do de
vas gramatike analizi francajn vortojn por 
traduki ilin esperante. Duobla profito : 
praktika kaj spirita.

Studo de afiksoj liveras similan utilon 
kaj donas lokon al leksikologiaj ekzercoj 
plej profitaj.

Sola sufikso isto, diras esperanto, mon
tras tiun kiu sin kutime okupas pri io : 
kuiristo (cuisinier), dentisto (dentiste), ins
truisto (instituteur), bovinisto (vacher), ko
mercisto (commergant), ke. Komparado igas 
lernanton rimarki, eble por unua fojo, la 
diversecon de francaj sufiksoj same signi
faj : ter, iste, eur, 'er, ani. L i eniras pli' 
profunde en spirito de sia patra lingvo kaj 
samtempe plifortigas siajn kapablojn de 
observado, meditemo, envidado. Cio en es
peranto donas pli plenan konon de franca 
lingvo, kaj pliperfektigas inteligenton kaj 
juĝokapablon.

Rilate legadon kaj tradukadon, esperanto 
ludas en popola lernejo saman rolon kian 
ludas latino en burgaj lernejoj. Pli bone eĉ 
ol latino, ĝi kutimigas pri logikeco kaj pre
cizeco. Esperanto estas demokratia la 
tino.

Al tiu spirita profito, esperanto aldonas 
praktikan utilon de nacia lingvo, de ger
mana ekzemple. Plie, germana aŭ angla 
malfermas pordon nur de Germanujo aŭ 
Anglaj lando j; esperanto estas ĉiuokaza

(I) Franca verto que estas tradukata espe
rante laŭ la senco per vortoj : ke, kiel, kiom, 
kiam, ol, kiun, kiujn, klan, kiajn, kion, ke.

glosilo ;kiu permesas ke oni eniru ĉe ĉiujn 
civilizitajn naciojn. *  -

Lernantoj povos, se instruistoj volas ĝin, 
post du monatoj da lernado, korespondadi 
kun Islandanoj, Japonoj, Rusoj, ke. Juna  
Esperantisto (I), publikigas nomojn de 
junaj esperantistoj kiuj intencas rilati kun 
malproksimaj kolegoj. Ili akiros pri lando, 
moroj, spirito de siaj korespondantoj, ideojn 
pli precizajn, plenajn je vivo, kapablajn 
detrui en ili multajn antaŭjugojn. P li mal
frue, ili daŭrigos korespondadi, eble ili

vojaĝos. . . . .  t
Sed ni ne plie parolu pri vojaĝoj. Inter

naciaj rilatoj estos ne kontesteble utilaj 
por profesia perfektigo. Cu laboristo, ter
kulturisto povas fieri ke li atingis perfek
tecon de sia arto ? Tamen li devas celi ĝin. 
Pro propra intereso, pro patriotismo, pro 
amo de nomaro, li devas ne lasi venki sin ;
li devas esti unua. L i do bezonas koni pro
cedojn de aliuj, interŝanĝi ideojn pri sia 
metio kun nekonitaj kamaradoj alie kultu
ritaj .

Instruu ni do esperanton al niaj geler
nantoj. Kiu malhelpas nin krei volontan 
kurson ekster la regulaj instruhoroj ? Re
zerva ni unue ĝin al plej bonaj lernantoj. 
Tio estas utila rimedo por eksciti al supe
remo. N i konas gimnazion kies lernantinoj 
vete batalas pri honoro vizitadi kurson 
esperantan. Internacia korespondado estos 
ankaŭ proponita kiel rekompenco de lerneja 
laborado, kaj — vi ĝin vidos — tio estos 
multefika ekscitilo.
_____________ K o l o .

(I) Direktado S-roj Rodier kaj P rivat, ave
nue dca Vollandes, Deneve, 2 fr . 50 d io jartt

--------------------------------------- ---------- '

D I V E R S A Ĵ O J
En Liceoj

Mi havas la p lezuron sciigi al vi la  naskigon 
de la « Verda Stelo » ĉe lu Kolegio de Beaune. 
Dudek kv in  ju n a j lernantoj sekvas la kurson 
de la profesoro Bono kaj pagas (tiumonate dek 
centim ojn al Kasisto. Tiu grupo enskribas 
honorajn socie tano jn  elektitajn inter la  profe
soroj, geparencoj, am iko j k. t. p., k iu j ankaŭ  
pagas Ciujare u n u  frankon Per tiu  ĉi n iono 
la Verda Stelo tu j faras abonojn al ^Espe
rantiste, the britisli Esperantist, Germana 
Esperanto, Esperanto ktp

Tiuj Oi du antaŭ lasta j ju rn a lo j samtempe 
helpa» la lernon devigatan de la lingvo Angla 
kaj de la lingvo germana.

Mi pensis ke tiu  sciigo interesos viajn legan
tojn kaj ke m u ltnom bra j kun lernanto j Ce la 
aliaj tutmondaj lernejoj im itos sukcese n ian
ekzemplon

La Sekretario de la « Verda Stelo #,
Edouard Pe t it .

Sain t-M alo . — Sa in t-S ervan . — P a ra m a

« La kunigataj Esperantistoj de la nova 
grupo Saint-Malo — Saint-Servan — Parame, 
antaŭ ol komenci la kunan lernon de la lingvo 
kelpa internacia Esperanto, adresas al Dr0 
Zamenhof, kun sentojn fratajn, slan danke
man respektsignon. o

A l SS. S ekre ta r io j de G rupo j

Ni tre petas Ciujn grupojn Esperantistajn 
francajn informi nin poŝtkarte, antaŭ la fino 
de la monato pri jenaj demandoj.

1» Nomo de 1’grupo; 2° dato de fondo; 3° 
nombro de membroj; 4° adreso de Sekreta
rio ; 5° nombro de kursoj ; 6° ĉu la grupo 
estas filio de alia Societo.

Bonvolu respondi Ciuj per aparta poŝtkarto. 
Ni nepre bezonas tiun informon por propa
gando.

O r ig in a la  anonco

NI legas en The British Esperantist :
W e llin g to n  (S om erse t).— S-ro S. E. Band, 

butikisto, deziras iom babili kun pasantaj Es
perantistoj.

K u n ig o  de Gazetoj

La du gravaj revuoj anglaj The Esperantist 
kaj The British Esperantist, por ĉesigi senu
tilan konkurencon, kunfandiĝis La nova ga
zeto estos pil ampleksa kaj havos literaturan 
aldonon tute en esperanto.

Abonkesto : sen aldono I S. 6 p. — Kun li
teratura aldono 3 Silingoj (4 frankoj; I 1/2 ru
blo ; 75 cendoj).

Sin turni al Esperanto.

El Unuigitaj Atatoj
Ni ricevas bonegajn kaj ĝojigajn informojn 

pri la agado de S0 Prof. \V. Ostvvald. Nla fama 
samideano estis vokita en Unuigitajn Statojn

por fari kurson en la Universitato o Harvard » 
(Cambridge, Mass.) Jam sur la Ripego, kiu 
portis lin trans Oceano, li faris al siaj kunve
turantoj paroladon pri lingvo Internacia kaj 
Esperanto, kiu naskis grandan impreson kaj 
intereson inter la aŭskultantoj, kiuj ne eĉ 
scietis la grandecon kaj seriozecon de nia 
movado. Tuj post sia alveno en Cambridge 
kaj la komenco de sia kurso, li faris parola
don antaŭ la tiea fizika Societo, kaj fondis 
grupon esperantistan da 30 anoj. Poste, li faris 
paroladon en New York antaŭ la Societo de 
malnovaj germanaj Studentoj (Verein alter 
deutsche!- Studenten). kaj ree sukcesis fondi 
grupon. Kine, li faris paroladon antaŭ la 
« American Academy of Arts and Sciences » 
en Boston (unu el la plej gravaj sciencaj so
cietoj en Amer.ko), kaj tuj ricevis la subskri
bon de 13 membroj al la Petskribo de la Dele
gitaro por alpreno de L. I. Tiuj sukcesoj estas 
ju pli mirindaj kaj «atindaj, ke ĉiuj niaj sami
deanoj, kiuj loĝas en Ameriko aŭ vizitis ĝin, 
prezentas la Amerikanojn kiel la popolo plej 
malfervora al nia ideo. La sperto montras, ke 
ciuj antaujuĝoj estas venkataj de parolo auto
ritate kaj konvinkema, de agado forta kaj 
vigla. Ni esperas ke dum lia duonjara logado 
en Ameriko (kie oni petas duflanke lin por 
kursoj kaj paroladoj) Prof. Ostwald ricevos 
ankoraŭ multajn sukcesojn por nia ideo.

Komuniko de S™ L. C o u t u r a t .

DANKA LETERO DE ZAMENHOF

Al la franca Ministro de la Publika 
Instruado,

Sinjoro Ministro,

Mi scias ke via influo multe kunhelpis al 
la honoro kiun faris al mi Sinjoro la Prezi
danto de la Respubliko, aligante min al la 
rangoj de la Honora Legio, kaj ini deziras 
_adresi al vi persone mian dankon por tiu-ĉi 
multevalora kuraĝigo, kiue la Franca Re
gistaro donis al la afero de la helpa lingvo 
lnternacia.

Estis al nii tre agrable, Sinjoro Ministro, 
vidi tiun aferon tiel bone akceptita en lando, 
luu, ciam ludis la plej gravan rolon en la 
homaraj progresoj

Mi estis ankaŭ tre flatita de la favora
akcepto, kiun vi faris al mi, tuj post mia 
alveno en Parizo.

Post la granda sukceso de la internacia 
kongreso esperantista en Boulogne-sur- 
Mer, mi permesas al mi esperi, ke Fran
cujo estos la unua kiu enkondukos en la 
publikajn lernejojn, la instruadon de ling
vo, kiu faciligos kaj disvolvos senlime Ia 
rilatojn inter ĉiuj popoloj kaj, sekve, certi
gos la propagandon de la liberalaj ideoj, 
kun kiuj la nomo de Francujo estas nedisi
geble ligita.

Volu akcepti, Sinjoro Ministro, la espri
mon denna dankemeco kaj de mia alta es
timo.

L . L . Z a m e n h o f .

Esperantista Organiza Komitato
CIRKULERO DUA

Organizaj decidoj pri la funciado

de la provizoraj Komitatoj.

Lau la deziro de doktoro Zamenhof, ni 
konatigas al la Esperantistaro, la sekvan
tajn decidojn, akceptitajn konsente kun li, 
por faciligi kai ordigi la preparadon de la 
laboroj de ambaŭ provizoraj komitatoj, fon
ditaj de la Kongreso de Boulogne-sur-Mer 
(Organiza Komitato kaj Lingva Komitato) 
kaj por rapidigi, tra la Esperantistaro, la 
sciigojn pri iliaj proponoj au decidoj :

La laboro de ambaŭ komitatoj estos, en 
ĉiu okazo, preparitaj per la zorgoj de mal
granda nombro da komitatanoj speciale 
montritaj de doktoro Zamenhof, kaj sub la 
direkto de unu el ili, elektita kiel unua pre
zidanto aŭ eĉ kiel efektiva prezidanto kaj 
kondukanto.

Koncerne la Lingvan Komitaton, D-ro 
Zamenhof mem esploros, konsente kun 
Rektoro Boirac, la regulojn aranĝotajn por 
gia funkciado, kaj sciigos, kiel eble plej 
frue, la alprenitan de ili solvon.

Koncerne la Provizoran Organizan Ko
mitaton, D-ro Zamenhof deziras, ke la or
dinaraj laboroj; rezervante la principajn kaj 
gravajn decidojn, estu preparitaj nur per la 
oficiala prezidantaro elektita de la kongreso 
de Boulogne-sur-Mer por formi la diritan

komitaton, tiel estas : D-ro Zamenhof, pre
zidanto ;S-oj Boirac, Michaud, Mybs, Pol- 
len kaj Hebert, vicprezidantoj ; kaj provi
zore, per la iniciato de tiu lasta vicprezi
danto kiu akceptis kelkatempe tiun taskon.

Sekve, Rektoro Boirac kaj Generalo Se- 
bert povas, laŭ bezone kaj ĉiu siaflanke 
subskribi la cirkulerojn preparitajn je la 
norno de la diritaj komitatoj.

Fine, ni sciigas ke, ankaŭ kun la kon
sento de D-ro Zamenhof, S-ro Gabriel 
Chavet, eks-sekretario de la Esperantista 
Grupo Pariza, estas akceptita kiel Sekre- 
tario-Agento, de la Esperantista Centra 
Oficejo, sidanta en Parizo, kaj povos, kun 

i tiu titolo, subskribi la leterojn devenantajn 
; de tiu Oficejo.

Je la Nomo de la Organiza Komitato

SEBERT .

CIRKULERO TRIA 

Detaloj pri la organizo de la

Eperantista Centra Oficejo, en Parizo.

la

I. —  N ia unua cirkulero (I), konatigis ke 
Esperantista Centra Oficejo estis fondita 
en Parizo, kaj uzota de ambaŭ provizoraj, 
komitatoj, elektitaj de la Kongreso de Bou
logne-sur-Mer, por efektivigi la funkcia
don de la sekretariejoj de tiuj komitatoj.

Ŝajnas al ni utile ke ni donu hodiaŭ, pri 
vera signifo kaj la organizado de tiu Ofi

cejo, kelkajn detalojn kiuj povas esti inte
resaj por ĉiuj esperantistoj.

La Esperantista Centra Oficejo esti fond
ata, kun Ia celo helpi la propagandon kaj 
diskonigon de Esperanto, starigante, pot
lâ  esperantistoj de la tuta mondo, izolataj 
aŭ grupigitaj laŭ lokoj aŭ specialaj okupoj, 
la centron de rilatoj kaj informoj kies uti
lecon montris la Kongreso de Boulogne- 
sur-Mer.

Por trafi tiun celon, restante tute sende
penda de ĉiu ajn grupo esperantista, la 
Oficejo projektas :

1-e. Doni sciigojn pri la demandoj kiuj 
rilatas la subtenadon koj propagandon de 
Esperanto, al societoj, grupoj aŭ personoj 
kiuj sin interesas pri tio, kaj faciligi la rila
tojn inter i l i ;

2-e. Prepari la studadon de la demandoj 
kiui povus esti enmetataj en la programon 
de la kongresoj, konferencoj aŭ aliaj kun
venoj, kiuj dezirus uzi la servon de la Ofi
cejo; kaj helpi la komitatojn de tiuj kunve
noj, koncerne la kunvokojn kaj komuni
kojn ;

3-e. Helpi haj partopreni, se tio konve
nas, la efektivigon de la decidoj de tiuj 
kongresoj, konferencoj;
■ 4-e. Klasigi haj konservi la arkivojn de 
tiuj kunvenoj, ĉiujn dokumentojn kiuj povas 
esti alkon fidataj al la Oficejo, kai ĉion kio 
povas interesi la Esperantistan Movadon;

o-e. Organizi Bibliotekon enhavantan
ĉiujn verkojn en Esperanto kaj pri Espe
ranto, kolektante ankaŭ, laŭ la eblo, la 
artikolojn de gazetoj kaj revuoj, kaj la ver
kojn rilatajn al demandoj interesaj por Es
perantismo ;

6-e. Kolekti ciu jn sciigojn statistikajn 
kaj aliajn, kiuj koncernas la diskonigon 
kaj la utiligon de Esperanto;

7-e. Starigi kaj plenigi ĉiutage, biblio
grafion de la verkoj en Esperanto kaj pri 
Esperanto;

II. — Por realigi tiun programon, la 
Centra Oficejo jam kolektis, 51, rue de 
Clichy, Paris, en sia legoĉambro :

1-e. Bibliotekon enhavantan la ĉefajn 
esperantistajn verkojn elirintajn de la ko
menco de nia afero, kaj tiujn kiuj koncernas 
la lingvon internacian ;

2-e. Kolekton da revuoj haj gazetoj es
perantistaj kiuj nun eliras, kaj de la ĉefaj 
malnovaj gazetoj ;

3-e. Bibliografiajn katalogojn , pri la 
esperantistaj verkoj (bibliotekaj verkoj kaj 
artikoloj de gazetoj kaj revuoj) ordigitajn 
laŭ la reguloj de bibliografia decimala kla
sigo ;

'\-e. Specialajn katalogojn, ĉiutage p e 
nigatajn pri la diversaj sciigoj interesaj 
por la Esperantistoj :

Adresaron de la Esperantistaj Societoj 
kaj Grupoj ;

(I) v. Esperanto, n-ro IO.



E S P E R A N T O

Adresaron cle la Esperantistoj kiuj havas 
rilatojn kun la Oficejo ;

Adresaron de la komercistoj kiuj vendas 
librojn aŭ objektojn pri Esperanto ;

Adresaron de la Esperantista gazetaro ;
Adresaron de la cefaj esperantistaj kun

venoj, k. c.
I I I . L a  Centra Oficejo estas malfermata

;----‘ e dimanĉojn kaj fesH "
oro ĝis la 12-a h. kaj

precize fiksita, des pli lalingve estos klara. 
Mi opinias, kun samideano, ke oni neigus 
la lingvon, uzante la du prepoziciojn baj

ĉiujn tagojn (escepte dimanĉojn kaj festajn 
cle la 10-a noro ĝis la 12-a h. kaj cle 
i. ĝis la 4-a h., por ĉiuj esperantistojlal-lt P  . . . .

logantaj °aŭ transirantaj Parizon, kaj ec 
por ĉiuj personoj kiuj deziras informojn pri 
fa lingvo internacia.

Car ĝ i deziras resti sendependa je ĉiu 
speciala grupo aŭ fondaĵo, kaj intencas,
sekve, havi nenian intereson pri ia ajn ko
merca entrepreno la Centra Oficejo ne 
devos esti uzata kiel pera rimedo, por aferoj 
kiuj povas okazi monajn riskojn aŭ respon
decojn. Sekve, ĝi akceptos, nur kiel servo 
cle propagando senpaga, la provizoran kon
servon de libroj, prospektoj aŭ aliaj objektoj 
disdonotaj. Se gi ricevos menciojn, aŭ mo
noferojn. ĝi nur transsendos ilin al la ven
dantoj askomercistoj kiuj estos montrataj 
al ĝ i por tio, aŭ, se ia montro ne estas fa
rata, al la komisiistoj kaj peristoj kiuj 
«ajnos plej taŭgaj en ĉiu okazo ; kaj ĝ i ilin 
rilatigos kun la klientoj.

IV . ha  Esperantista Centra Oficejo res
tis, ĝis nun, privata fondaĵo, organizita per 
la  iniciato cle kelkaj amikoj de Esperanto, 
kaj finance subtenata cle i l i ; seci giaj fon
dintoj intencas, por certe daŭrigi ĝian 
ekzistadon, fondi, se estas necese, specia
lan Societon de Amikoj aŭ Protektantoj cle 
Esperanto, kiu sin okupus pri la direktado 
de tiu Oficejo.

Atendante la momenton kiam ili povos 
sendi alvokon, portio, al ĉiuj esperantistoj, 
la fondintoj de la Oficejo treege dezirus 
koni, de nun, la nomojn cle tiuj kiuj, apro
bantaj la programon supermontritan, volus 
helpi tiun entreprenon.

Ili kun granda dankemo, akceptus la ali- 
ĝojn sendatajn al ili, de ĉiui personoj kiuj 
dezirus partopreni al la fondo de la kreota 
societo. Tiuj aliĝoi povas esti. de nun, 
sendataj al la Sekretario de la Centra 
Oficejo

Amika Societo de Esperantistaj Edukistoj

La  prepara Komitato pri la foncliĝo de 
Amika Societo inter ĉiuj Esperantistoj, 
kiuj profesie sin okupas pri instruado kiel 
estis decidite ĉe la Kongreso de Boulogne- 
sur-Mer en aparta kunveno okazinta sub la 
prezido de Sr0 Boirac sciigas ĉiujn perso
nojn interesatajn, ke la komunikadoj rilataj 
al tiu afero devas esti de nun sendataj ĉu al 
la prezidanto, S r0 M e r  a v , honora profesoro 
ĉe la Scienca Fakultato, 78, rue Jean-Jac- 
ques Rousseau, Dijon, ĉu al la sekretario, 
S ro L a m b e r t , profesoro ĉe la Literatura 
Fakultato, IO, rueBerbisey, Dijon.

L a  komitato jam ricevis nomarojn de 
instruistoj kaj profesoroj Esperantistaj el 
multaj departementoj.

Restas tamen tro multe da departemen
toj (ĉirkaŭ 30) en kiuj la komitato havas 
nenian korespondanton. En la venonta nu
mero, ni publikigos la rezultatojn de la ĝis 
nun farita esplorado pri la proksimuma 
nombro de francaj instruistoj au profesoroj, 
kiuj sin interesas je Esperanto.

Jen estas la departementoj pri kiuj ni 
ricevis sciigojn:

Aube, Charente-Inferieure, Cote-cl Or, 
Deux-Sevres, Doubs, Haut-Rhin, Indre-et- 
Loire, Loire-Inferieure, Lot-et-Garonne, 
Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Pyrenees-Orientales, 
Hautes-Pyrenees, Ilaute-Saone, Haute- 
Savoie, Seine, Tarn-et-Garonne, Yonne.

O N I P O V A S  A Ĉ E T I L A  G A ZET O N

en ĉiuj stacidomoj francaj ka j svisaj

c< H )  E  »

Oni memoras tiun artikolon de S a m i d e a 

n o  en Lingvo internacia pri la prepozicio 
de, en kiu estis dirita ke tiu prepozicio 
tute ne sufiĉas por traduki anglajn prepo
ziciojn by kaj from. Oni ankaŭ scias la 
analizon de tiu temo faritan en lasta nro de 
Esperanto per la ĉefredaktanto de nia ga
zeto. Kvankam ni devus nun lasi la  aferon, 
ni kredas ke la jenaj leteroj eble interesos 
niajn legantojn.

*
* *

Tre interesa la artikolo de S0 Sehel, kiun 
mi legis en la lasta numero de Esperanto. 
Sed gi ne konvinkis min. Fakte, la aŭtoro 
proponas aldoni, al la kutima senco de pri 
kaj de for, alian sencon, pli malpli proksi
man. sed ne ankoraŭ uzatan. Cu tio taŭ- 
gos ? Cu la  frazo : « Aprobo cle 1’raporto pri 
la financa situacio de la societanoj » estus 
pli klara, se oni skribus : « Aprobo pri la 
raporto pri la financa situacio de la socie
tanoj » ? K ial do ne havi du novajn prepo
ziciojn ? Cu pro sparo de vortoj ? Nejusta 
kalkulo : ĉar oni havas tiom da malfacilo 
por lerni la kvar sencojn de de, kiom por 
ekkoni kvar nesimilajn prepoziciojn. La 
rolo de la propozicioj en lingvo estas tre 
grava, kaj ju pli la senco de ciu el ili estos

kaj from, ĉiufoje kiam la alpreno de de en
kondukus en la frazon la plej malgrandan 
neklarecon.

I I .  S e n t i s .
*

» *

« ... Mi korespondis persone kun « Sami
deano n per la pero cle la Redakcio de « L in 
gvo internacia ».

Tiu Sinjoro — kiu deziras konservi sian 
anonimecon —  skribis al mi, ke li propo
nus : « Por la senco by, la latinan ab, kaj 
por la senco from, la italan da. »

Sajnas al mi, ke ab taŭgus pli bone 
por la senco from  ol por la senco by. Estas 
vere, ke, en la latina, ĝrhavas sencojn tiel 
diversajn (same kiel nia esperanta de) ke 
oni povus ĝin preni laŭvole kun unu aŭ alia 
el tiuj sencoj, sed en germana lingvo, ab 
havas sencon sufiĉe precizan de« deveno », 
« deiro », kaj sekve, de « punkto aŭ mo
mento cle komenco ».

Pri da, « Samideano » diras, ke, kun ĝia 
nuna esperanta senco, ĝ i estas tute super
flua kaj nur embarasiga. Tio estas dispute
bla. Kio ajn estu, mi opinias, ke estas 
neeble doni al da alian sencon ol la nunan.

Tio estus sango, kaj ĉiu ŝanĝo estas mal
permesita.

Multe pripensinte la demandon, mi kre
das, ke se oni prenus, kiel oni jam propo
nis, di por marki la rilaton cle posedato al 
posedanto —  aŭ eĉ, pli generale, kun la 
senco cle « genitivo », ne estus tre necese 
enkonduki novan prepozicion por montri 
deiron, devenon, punkton aŭ momentan cle 
komenco. De, for, el, sufiĉas.

Sed, por traduki la anglan by, la francan 
par, la germanajn von, dŭrch , la latinan 
« ablativon », vere mankas en Esperanto 
preciza prepozicio.

Mi proponus, por tiu senco : bi.
Oni do dirus : Tiu kampo estas mia, de 

la domo di Sr0 A. ĝis la ĝardeno nove ace
tila  bi Sr0 B.

Se la senco de d i estus p lia lt ig ita , kaj 
enhavus tiun de « genitivo », oni d irus : 
« la lumo cii la suno ; felo di urso; mo
roj di mezepoko. » — Sajnas al mi ke : a la 
naskiĝa tago di la patrino di mia najbaro » 
restus sufice klara.

..... Eble la Majstro estis prava, alpre
nante nur tiun solan kaj « elastan » de 'ka j 
ni, eble, estas malpravaj, provante plibo
nigi lian verkon..... » J.

iDaŭros)

POSTU LU  I PO ST U LU  I P O ST U LU  I

* ESPERANTO *
en ĉiuj librejoj ka j ĵ  urnaloj oj.

kiel veron, seii povi ĝ in  konstati senpere, ke 
la aero k iu  ^ irkauas Ia g lason, igas ankaŭ  en 
vibracio (vibranta). T iuj vibroj de Paero fori
gas pli kaj pli for la korpo kiu vibras, en la 
m aniero  de tiu j ondoj k iu j formigas ĉe la 
trankv ila  suprajo de akvujo ĉ irkaŭ  la punkto 
kien on i jetis stonon en ('akvon ; ili venas 
(ĝisvenas) al n ia  orelo kaj tiam  ni aŭdas la 

sonon.
K iam , sur vojo,? ni vidas ĉe ne m algranda 

malproksimo for n i vo je ton  ram pantan-s ili
ko jn , n i rim arkas ke fia  martelo sajnas fali 
sen bruo sur Ia amason de Stonoj ; nu r  post 
unu  mom ento n i aŭdas la bruon  de 1’frapo. 
K ial tio? Tio okazas ĉar la lum o sin movas 
kun ega rapideco, tiamaniere ke ni vidas la 
marte lon frapi la Stonon en la mom ento mem  
kiam  ĝ i frapas reale ; se la sono alvenas al ni 
nu r  iom  p li m alfrue , tio okazas ĉar ĝ i trans i
ras la spacon, k iu  nin disigas de la vojisto, 
(aŭ la insterspacon de la  vojisto ĝ is ni) multe 
pli malrapide ol la Iumo.

Se ĉasrsto estus lokita ĉ irkaŭe  je tricent 
kvardek metroj for n i kaj pafus, n i aŭdus la 
eksplodbruon unu  sekundon post k iam  ni vidis 
la fum on e lirantan el la pafilo. L a  sono tran
siras do en Paero tricent kvardek metrojn 
dum  ĉ ia  sekundo {au po tricent kvardek metroj 
sekunde).

Per Paero la  sono alvenas kutim e al nia 
orelo^sed ĝ i povas ankaŭ  esti transig ita  de 
(per) la  flu idaĵo j kaj la firmajoj. Ekzemple, se 
filistoj silentadas tute k iam  ili jetis sian hok
fadenon, tio estus ĉar ili tre scias ke la fliso 
rapidas fornaĝl ĉe la  plej m a la randa  bruo  ; la 
sono estas transig ita al ĝ i per Pakvo. La ra- 

ideco de Psono en Pakvo estas proksimume 
varoble pli granda ol en Paero.
Metu la orelon ĉe la fino de longa tab lo  kaj 

>etu ke iu  gratetu la lignon  ĉe Palia fino de 
'tablo. V i sentas (aŭdas) la bruon  transig itan 
er la tab lo , m u lte  pli k lare ol k iam , relevinte 

a kapon , v i aŭdas ĝ in  tra Paero.
- S in  kunig inte kaj proksim ig in te la orelon al 
lantero, n i aŭdas d is tinge la iran bruon  de ve
turilo j m u lte  tro malproksimaj por ke ilia  
bruo  ĝisvenas al ni per Paero.

N i vidas do ke la sono disvastigas m u lte  p li 
bone en la  firmaj korpoj ol en Paero.

Sed la mola j korpo j, k iu j ne povas iĝ i en 
vibrado (vibrantaj), haltigas la sonon : on i a ŭ 
das tre malbone k iam  oni havas kotonan Sto
pilon en la orelo. La tapisoj, la kurtenoj de 
ĉam bro  m alhe lpas ke ia konversacioj tie o k a 
zantaj estas avidataj en la  najbaraj ĉam bro j.

K iam , estante iom malproksime de kontraŭ- 
baro, de a lta  m uro  ekzemple oni eljetas krion, 
oni aŭdas la  sonon de sla voĉo, poste la  krion 
ripetitan : tion oni nomas eho.

La k larigo de tiu  fakto estas sim pla . K iam  ni 
jetas krion, Paero vibras ĉ irkaŭ  ni ; tiu j vibroj 
sin disvastigas kaj, se ili renkontas kontraŭ- 
baron, ekzemple la m uron , pri k iu  n i parolis, 
ili estas resenditaj an taŭ  la kontraŭbaro. N i 
povas kompari tion kun  la movado de Pani
ketoj k iu j form iĝas sur Pakvo de trankv ila  
akvujo  k iam  oni jetas en ĝ in  Stonon : tiuj 
sulketoj, renkontin te  la rando jn  de Pakvujo, 
revenas sur si m en. L a  sonoj povas tiei esti 
reenigitaj denove al la orelo, tiam aniere  ke 
unu  sama sono povasesti r ipe titake lka jn  fojojn 

I  ehe. Precipe en la montaj landoj oni rimarkas 
tiu jn  k e lk o p a jn  d io jn .

E s p e r a n t o -j u r n a l o .
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Ni ricevis ankaŭ  « In s tru a d o  de Esperanto  
per b ild a ro . » Car tio  estos tre ba ldau  kom 
pletig ita  per komentaro kaj dem andaro , n i 
parolos tiam  pri la  tuto. Jam  nun  ni rekomen
das ege 1’Instruadon Esperanto per b ildaro, 
k iun  oni povas aĉeti ĉe la Presa Societo (same 
kiel la  C a r la j  N otions  ĉlementaires),'S3 strato 
Lacepĉde, Paris. Kosto 25 centimoj.

L A  S O N O

la korpo jn  k iu j pro
f i l a s  il in , eti ne-

O n i nomas korpoj sonaj la 
duktas sonon k iam  oni

K iam , tenante strebe an taŭ  v i k aŭĉukan  
fadenon, kaj premante ĉ ian  finon in te r la  dika 
kaj la m on tra  iingro j, vi tiras ĝ in  per unu  el la 
fingroj restantaj liberaj kaj forlasas ĝ in  poste 

subite, [tiara] vi aŭdas sonon; samtempe vi 
rim arkas ke la  fadeno Sajnas sveli, kaj vi sen
tas m algrandan tremeton en la fingroj kiuj 
tenas ĝin. Tio okazas ĉar la  kaŭĉuko  estas 
tiam  movata ambaŭ[flank]en rapidege ; tial 
ke t iu j movoj ricevis la nomon [de] vibroj, on i 
diras ke la  k aŭĉuko  v ibras.

P renu  n u n  glason kris ta lan , k iu  estas 
m u lte  p li sona ol ord inara glaso, kaj, post 
ke v i p lenig is ĝ in  preskaŭ tute per akvo, 
donu per vergo nedaŭran  frapon sur ĝ ia
rando ; la glaso sonas kaj v i vidas m a l
grandajn  sulketojn regula jn  form iĝi sur l ’akvo, 
ĉe la  najbara jo  de frando j ; ili malaperas en
la  sama tempo k iam  la sono estingigas. Ilia  
produktado m ontras al n i ke la  glaso, k iam  
oni frapis ĝ in , ekvibris (iĝis vibranta), ĉ a rĝ ia j 
tremetoj, aŭ  p libone ĝ ia j vibroj estas tio kio 
kaŭzis la  movadon de 1'akvo.

Frapu ankoraŭ  unu  fojon sur la  glaso plena 
aŭ m a lp lena , kaj dum  ĝ i sonas, metu la fin-

f;ron sur ĝ ian  ra n d o n ; v i ha ltig is  la  v ibro jn , 
a sono estingigas tuj.

N i povus p lim u lt ig i tiu jn  eksperimentojn , 
sed t iu j, k iu jn  n i faris, suficas pruv i al vi tion 
ĉi : k iam  korpo sonas, tiu  korpo estas en v i
brado (estas v ib ra n ta ) ; konsekvence , k iam  
t iu j vibroj haltas, la sono tu j ĉesas.

Jus , k iam  ni frapis sur la  glaso enhavanta  
akvon, n i vid is ĝ in  m eti en movado la  supra
j n  de l’akvo. V i do sen malfacilo  rigardos

LETERFAKETO

S-ro L. D . T uluzo . —  Dankon pri v la letero 
el k iu  m i eltiros sciaĵojn por la venonta n u 
mero de Esperanto-jurnalo. —  A tendu kelkete 

p o r la  informoj postu lita j.

S-ro S. N . L ondono . —  Kelkaj el la diritaj 
mankoj estas bedaŭrindaj kaj ni pensos pri ili 
en venonta eldono. Por la a lia j, re legu la  an- 
taŭparo lon Ne forgesu ke tiu  u nua  laboro 
estas n u r  pruvo , kaj ke n i petegas la efikan 
helpon de legantoj por ĝ in  p lenig i kaj preci

zig i. —  Dankon.

ELIROS LA U NUAN DE MAJO
SOCIA REVUO

tute redaktata en Esperanto, pri ĉio kio 

rilatas al la progresoj de I’ homara vi

vado kaj organizado.

Fakoj : Filozofio. — Religio. — Juro. 
— Mutualismo. —  Politiko. —  Tradukajoj.

Krom la fako Tradukaĵoj, ĉiuj artikoloj
estas originalaj.

U nu numero I  franko afrank. 

Gravaj rabatoj po multe.

i¥OTU ■torvi?: i

Estos presataj n u r  la antaŭ menditaj 
numeroj — nenia estos vendeblapost la eliro.

La cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

Sin turni al Esperanto. Ceret. 4. P.-O. France.

Komerca vojaĝisto pri paperajoj aŭ 
similajoj, partiano de Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto cle tiu

N i havas ke lka jn  nevenditajn num ero jn  
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoi. Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre freŝaj, iom  flavlĝintaj 
au makulata!, sed ankoraŭ  tre taŭga j por pro
pagandaj celoj, kiel senpaga disdono,- intenca 
perdo en lenejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por

5lfla hospitaloj kaj por ĉio k ion povas eltrovi 
enso de lerta propagandisto. N i povas il in  
iveri a frank ite  ĉe dom o  por la  jena j prezoj :K

POSTPARTO DA

3 m ilgram oj 

(ĉ irkaŭ 150 jurna lo j.)

5 m ilgramoj 

(ĉirkaŭ 250 jurnalo j.)

IO m ilgram oj 

(ĉ irkaŭ 500 jurna lo j.)

1 DIALEKTO INUA ELEKTO

2 50 4 •»

3 70 6 20

6 50 11 50

Supera elekto : tute freŝaj ekzempleroj. U nu  
c e n to : 4 fk ., poŝto plie.

gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

GRANDAJN TINOJN KAJ ORDINARAJN, KIOJN LI RIKOLTIS

Dro A. VESOUX, en U e u u n c  (C.-cTO). 
Proponas po moderaj prezoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
6 S t ŭ S

LA VERDA STELO GASSE
★

prezo I  franko.

Specialaj rabatoj pogrande. S in  tu rn i al 
Esperanto.

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni 
komencigas la novajn abonojn de unu el 
lalastaj numeroj. De kelkaj restas al ni 
nur tre malmulte cla ekzemplerojn. N i 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj I, 2, 6 et 7 ĉiu 0.30 

N-roj 3, 8, 9 et IO ĉiu 0.20

La 12 unuaj n-roj, afrankite 2 fr.

K A N A D O
ni bezonas seriozajn m a k le r is to jn  

por nia gazeto en

C A N A D A
Nenia komerco prosperas

seii reklamo.
Bona anonco ne povas esti konside

rata kiel ofero,
Sed kiel nepra profitilo.
Anoncadu en cc Esperanto. »

Prezoj de anoncado : centonmetro kolona 
france fr. 2 ; zamenhofe fr. I .

Rabato 25 0/0 por 12 enpresoj; 50 0/0 por 
24. Sin turni al nia agento :

S0 E m ile  G a sse ,

59, Phaisbourg, H avro , Franco.

G E R M A N A  E S P E R A N T I S T O
Monata organo de germ an lingva j g rupo j, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo  propaganda, kron ika , literatura .

Abonprezo por ĉ iu j landoj Mk. 3 — , fr. 3.75, 

sh. 3 — .

A dm in . kaj R e d . : B erlino , Prinzenstr. 95.

Abonmendoj kaj pagoj estas akceptataj de la 
adm in is tranto  de Esperan to .

Lernanto el Esperantista Grupo Estonto Intem acia  de 
Tours deziras korespondadi per poŝtokartoj kun sami
deanoj.

L6opold Graves, presla Gare, Sainl-Pierre-des-Corpa 
(Indre-et-Loire) — Francujo.

R O N D I R A N T O
bele ilu s tr ita  esperanto-bulgara ju rn a lo .

Estas rezervitaj nu r  kelke da jarko lekto j, 
k iu i estas vendeblaj : de 1’u nua  ja rk , plena 
IO fr., I-a ja rk , sen n-roj I ,  2, 5 fr., li-a jark , 
plena 4 fr. I li-a ja rk , nu r  6 n-roj 3 fr.

Aĉetataj tutaj tri kolektoj 15 fr.

Tolb indita j am baŭ  kolektoj 17 fr.

Aĉeteblai ĉe S-ro G. P . O reŝkov , sekre
tario de l’k lubo « Stelo » en P tovd iv , B u l
g a r i o .

HOTELO «lo In UOnVHTHKMB

30, rao de Vaugirard, PARIZO  
Kontraŭ Luxembourg kaj Palais du S^nat 

Apartamentoj kai ĉambroj meblitaj.
Moderaj prezoj. — Logejo rekomendata.

Oni parolas Esperante.
Mastro : K .  U O U H A H T .

T RA  LA  MONDO
I lus tra ta  Revuo  en Esperanto.

Jarabono : 8 Acoj : ĉ iu lande . —  Kvaronjara 
abono Acoj : 2,25. —  Sendi m endojn  kaj m an 
dato jn  al : Adm in is tranto  de Tra la M ondo  
15, Boul. des Deus Gares, Meudon. (S. et O.)

LIBRUJO L. LAMIOT
CŬRET - (P.-O.) -  Franco

FonetiKo Litera, de M. V erem a (e lvend ita ). O 50 

Provo de Khemia nomaro de P. B e r t h e lo t .  O 50 

T iuj 2 verkoj estas presitaj sen surs igno j.

STOPILOJ EL KORKO

J .
CERET (P.-O.) Franco.



«#•

PREMIERE ANNĈE. — N° 14. Le 3STlimaro : IO  C E N T IM nS . DIMANCHE 17 DECEMBRE 1905.

JOURNAL DE PROPAGANDE POUR LA LANGUE AUX1LIAIRE INTERNATIONALE

DE L. L. ZA M E N H O F

IME.

A D M IN IS T R A T IO N  :

avii BERTHELOT

CERET  (Pyr.-Or.) France.

A BO N N EM EN T S
24 numeros cons6cutifs, 3  fr. pour le monde entlei. 

IO abonnements k la nigme adresse : «41 fr.

Edition de luxe : 12 numeros, -* fr.

3Vt.

IO,

R E D A C T IO N  :

Ch. LAMBERT

rue Berbisey, D IJO N  iCote-d’Or).

N'envoyer a Ia R eac tion  rien de relatif a I’Administration.

Le numero 15  de E s p e r a n to  paraiba  

D IM A N C H E  31 D E C E M B R E

PU BLIC IT E-AN N O N CES

A g e n t  G 6 n 6 r a l  : M .  E M I L E  G A S S E

59, Phalsbourg, L E  HAVRE {Seine-Interieure).

PUBLICITE DANS LES J0URNAUX ET REVUES SUIVANTES :
Espero Katolika, The Esperantisto La Brita Esperantisto,

La Germana Esperantisto, La Svisa Espero, La Juna  Esperantisto,
Esperanto Rusa, e t e e t e .

^E SP E R A N T O
doit-il nĉcessairement 

se disloquer en dialectes ?

« Une langue, dii,-on souvent, ne peut 
rester u n e ; ii faut, de par les lois in i-  
vitables de la nature, qu ’elle se dislo- 
que en dialectes qui vont divergeant de 
p lus en plus chaque jour et aboutissent 

a des langues nouveiles, differentes en
tre elles com m es elles different de leur 
langue m ire  com m une. La scission en 
dialectes est 1’ecueil oii sombrera tĜt ou 
tard n ’importe quelle langue interna
tionale. C ’est done duperie que de pro- 
ner ce qui est incapable d ’une vie 
durable. »

Voilĉi 1’esperanto condam n i au nom  

de la science. Par bonheur, nous pou- 
vons toujours en appeler de la science 
cl la science m ieux in form ie , car elle 
ne s ’est jam a is  posee comme infail- 
lible.

L a  sentence rapportee ci-dessus re
pose sur certaines th iories scientifiques. 
On aurait le droit d a ll ig u e r , pour la 
defense de 1’esperanto et des langues 
internationales, quelles qu ’elles soient, 
que ces th iories ne sont pas admises 
par tous les lin gu is te s ; on pourrait par 

consequent les discuter dans leur detail 
et en d im ontrer , s inon 1’erreur, du 
m oins 1’incertitude et 1’etroitesse systi- 
matique, aui vicient tout jugem ent pro
nonc i en leur nom .

M ais pour cela ii faudrait entasser 

raisonnements sur raisonnements, en- 
trer dans des detalis techniques d ’as- 
pect trĉs rebarbatifs qui feraient fuir 

Ies profanes. E t ceux ci ayant ferme 
leurs oreilles a 1’apologie, ne se sou- 
viendraient plus que de la condamna- 
tion prononcee p a r le  tribunal de pre
miere instance.

Exam inons done la question sous un 
autre angle. Toute theorie scientifiaue 
n ’est qu ’une hypoth ise expliquant des 
faits connus. S i tous les faits trouvent 
leur explicatio‘n  raisonnable dans la 
th io rie , l’hypothise est reconnue exacte, 
si au contraire un  seul fait ne peut s ’y 
plier, on doit conclure que l’hypothĉse
p iche  dans sa base, et qu ’elle doit ceder 
la place S une autre.

Voyons les faits qu i ont d o n n i na is
sance & la thĉorie qui est ici en cause.

D is  qu ’une langue s ’est ripondue sur 
un  vaste territoire, elle doit se diviser 
en dialectes, car ii en a toujours i t i  
a insi. P ar exemple, un  temps fut oii la 
Grĉce prim itive parlait une langue ŭ 
peu p r is  une ; or les inscrtptions grec- 
ques, m ieux encore que la litterature, 
nous montrent & l ’ipoque  historique le 
pavagree partage en autant de dialectes 
qu ii y avait de c it is ; Delphes parlait un 

autre grec que P la ties , qui n ’en etait 
distante que de quelques kilomĉtres.

Le fait le p lus caracteristique nous 
est fourni par le latin. Les romanistes 
assurent, preuves en m ain , que c ’est, a 
t r is  neu cle chose p r is , le m im e  latin 
populaire qui fut p o rti par le legion
naire, le m arehana et 1’adm inistrateur 
rom ains, de 1’embouchure du Tage ŭ 
celle du Danube. E t que vovons-nous? 
Ce latin, orig inairem ent uniquo, s ’est 
subd iv is i en des langues trĉs diffiren- 
tes : portugais, espagnol, langue d ’oc et 
catalan, francais et w allon , italien et 
sarde, romanche et lad in , roum ain, 
sans compter maintes et maintes sub- 
divisions.

Langlais couvre actuellement une

grande partie du monde ; m ais son cjx- 
tension meme detruira sonem p iie  .‘on 
constate deja do notables diffirences de 
prononciation et do vocabulaire entre 
1’angla is d ’Amerique et celui d ’Europe 
et celui dA ustra lie ; des purisles anglais 
en veu len t, d it-on , au grand poite 
Rudyard K ip lin g , q u i , ne a Bombay 

dans l inde, a in fu s i dans la langue 
anglaise beaucoup d ’indianism es. L a n 
g lais est en voie de scission. E t on nous 
p r id it  que dans un  siecle ii sera mor- 
ce li en differentes langues presque aussi 
diverses que le sont entre elles les lan
gues romanes.

Ne nous arretons pas au sort au i at- 
tend la langue anglaise : une prediction 
n ’est que 1’application au futui* de ce 
qu ’on a vu dans le passe.

Sans doute le grec et le latin se sont 
scindes. Mais la politiche n ’en est-elle 
pas la cause essentia le? II y eut autant 
de dialectes grecs que de cites, mais 
parce que ces cites etaient indipendan- 
tes et jalouses Tune de 1’autre. Le latin 
a produit les diverses langues romanes, 
m ais ĉt une ipoque  oŭ 1’empire romain 
ic ro u li avait i t i  remplace par un grand 
nombre de petits ĉtats, plus ou moins 
barbares, qui cesserent de vivre d ’une 
vie politique com m une et tjui marche- 
rent dĉs le debut ŭ des de'stinies politi— 
ques divergentes.

Que des populations s ip a r ie s  Tune de 
1’autre par les aspirations d ’une politi- 
que itro item ent nationale aient vu leur 
langage ceder aux tendances qui les 
entrainaient dans des directions oppo- 
sies, rien de p lus naturel.

M ais si la politique les avait tou
jours unies, leur langage serait resti 
un, autant que possible. Les inscrip
t u s  grecques nous apprennent ainsi 
que les diverses alliances des c itis  
grecques ont produit tout aussitĉt des 
langues com m unes officiellement em- 
ployies par les peuples a lliis . Quand, fi 
l’ipoque de 1’empire m ac idon ien , la 
Grĉce eut conscience de son u n it i d ’o- 
rigine et de civilisation, elle se forgea 

une langue grecque commune (c’est 
son nom ) qu i skulptanta si bien dans 
tous les pays he llin iques et he llin is is , 
qu ’elle d itru is it ju squ ’au dernier germo 
les anciens dialectes.

P lus ta r d , la dom ination turque 

an ian tit de nouveau 1’u n it i he llin ique , 
et bientot les dialectes renaquirent sous 

une autre forme. Effet de la politique. 
A u jourd ’hui la Grĉce constitue un  Etat 
unique. E t nous la voyons chercher fi 
se redonner pour la troisiĉme fois au 
moins une langue com m une.

L ’influence de la politique dans les 
questions linguistiques peut-elle itre  
m iso p lus nettement en lum iĉre?

La  France a i t i  couverte de dialec
tes ; m ais le triomphe de la royauti ca- 
p itienne  et bourbonne a im pos i par 
tout le pays le langage des bords de la 

moyenne Seine et de la moyenne Loire. 
A u jourd ’hui 1’u n it i politique de la 
France a tu i  les dialectes et r id u it  la 
langue d ’oc Si des patois.

L a llem and  l it t ir a ir e , d ’orig ine en 
partie conventionnelle, j ’a lla is dire arti
ficielle, est m aintenant r ip andu , grace
& la politique, sur toutes les r ig io n s  de 
langue allemande.

On pourrait en dire autant do r ita— 
lien, de 1’espagnol, de 1’ang la is, du ch i
nois m andarin  lui-mĉme, compris et 
p a r li dans 1’universalite de la Chine, et 
de beaucoup d ’autres langues.

Que veut dire dans le cas prisent 
u n it i politique, sinon u n it i de pensios, 
d ’aspirations et de vie ? Tant que l ’es- 
prit angla is subsistera d ’Ed im bourg  a 
Melbourne, de Ceylan ŭ la Colombie, 
tant que les habitants de ces pays main-

tiendront leur u n it i intellectuelle, la 
langue anglaise ne Court aucun risque 
de scission.

Or, 1’esperanto est la langue des per
sonnes qui veulent etre et rester en 
com m union  intellectuelle, qui veulent 
se parler et se comprendre, tiui sont 
unies par les liens d ’une sorte de politi— 
que de civilisation. Done 1’esperanto 
restera toujours un  et ne so disloquera 
pas en dialectes.

II a meme pour lui un  tr is  gros avan
tage. Les A m ir ic a in s  du Texas se Ser
vant de l’angla is pour leur vie journa- 
liĉre, tout aussi bion que les m ineurs 
du N orthum berland ; la vie de tous les 
jours ita n t fort d iferente dans ces deux 
r ig io n s , ii est tout naturel que les lin 
guistes dicouvrent des divergences en
tre leurs parlers. E t pourtant, mettez en 
prisence deux habitants de ces deux 
pavs, iis trouveront le moven de s e n 

tendre parfaitement, car aŭ-dessus des 
particu laritis  locales plane une langue 
anglaise com m une que f u  n  et 1’autre 
parlent sans d ifficu lti.

M ais 1’esperanto n ’est pas une langue 
de tous les jours ; ii n ’aura done pas a 
compter avec les « provincialismes » ,e t 
son avenir, en tant que langue unique 
internationale, est indubitablem ent as- 
su r i.

Ch . L am bert .

P O IG N E E  DE N O U V E L L E S

La lettre de remerciments adressĉe au M i
nistre de r in s tru c t lo n  pub lique  par le Doc
teur Zam enhof, oflicier de la Legion d ’hon- 
neur, a commence A faire le tour de la presse 
francaise. Beaucoup de jou rnaux  en on t re- 
produ it les premiĜres lignes, quand  iis ne la 
donnaient pas tou t en te re .

E t plus d un ont conc lu  dans le meme sens 
que L a  L ib e r t i q u i s’ecrie :

« C ’est e tonnant combien 1‘esperanto est aise
& comprendre. »

*
♦ %

Reims. —  U n  nouveau groupe, v ient de se 
former dans cette vieille ville esperantiste 
d ’oŭ  sont sortis tan t d ’ardents propagateurs 
de notre cause

Si£ge socia l: Place Am61ie-Doublie, 12.
President d 'honneur : M. le D r Pozzi, maire 

de la ville de Reims.

President a c t i f : M. P. Mo r o t , 2 rue Ponsar- 
dln.

Secretaire : Mm« G e r a r d .  2, rue Ponsardin.
T resorier: M. Brf. duii.l ic a r d , 40, avenue de 

Laon.

B ibllothdcaire : M. G ro u sellk , 35, rue  des
Consuls.

Membres conseillers : M"» To u b a rt , profes
seur au lyc6e de jeunes filles, 35. rue P le r re t ; 
M. Ma r g u in , 6 et 8, rue de la Grue.

Cotisations : membres actifs, 5 fr. 50 par 
an ; membres assocles, 2 fr. par an.

Le C. E  R . fait un  cours d e sp e ran te  le ven 
dredi de chaque semaine, k l ’6cole commu- 
nale, 5, rue  Ponsardln. Professeur, M. M o r o t .

Le jou rna l Esperanto est en vento k Reims, 
chez M. C h a u u l l o n ,  successeur de M. C on 
ner, p lace Royale.

* ¥

N ouveau  groupe a Saint-Servan :

« U n  certajn nom bro  d'e8p6rantlstes de la 
ragion se sont rĉun is  jeud i, 16 novem bre .au  
collage de Saint-Servan.

Apr6s avoir nom m e un  bureau  provisoire, 
iis  on t dĉcld6 :

1° De former un  groupe a u i prendra le nom 
de Groupe esperantiste de S a in t- M a lo  — 
Saint-Servan —  Param a.

D ’insta ller Im m dd la tem ent des cours d ’es- 
peranto.

Ces cours ont lieu k partir du 21 novembre, 
le m ard i et le samedi de 5 h. 1/2 k 6 h. 1/2 du 
soir, dans une des salles du college de Saint- 
Servan.

Une reun ion gĉndrale aura lieu le jeud i 11 
Janv ier 1906, an collage de Saint-Servan, pour 
E le c t io n  du bureau  dSfinltlf.

Les personnes qu i desireraient adherer au 
groupe et prendre connaissance des statuts 
sont prlĉes de s’adresser k M. Rob ineau , pro
fesseur au collage de Saint-Servan, ou k M. 
Bouillon ffis, secretaire, bureau  de 1’Enregis- 
trement, rue  C o n s ta n c e ,  a  Saint-Servan »

« Mardi 22 novembre, k 8 heures, une reu
nion en vue de la formation d’un Groupe es

perantiste A Aix-les-Bains, a eu Beu dans une 
ties sulle* (Je la Mairie

Malgre le m auvais temps, un  assez grand 
nombre de personnes des deux sexes y  assis- 
taient.

M. le I)r Coze qu l a pris l ln ltia tive  de la for
mation du  groupe a A ix , a explique, en quel- 
ques mois, le bu t de ce nouveau groupe se 
rattachant a la Societe francaise pour la pro
pagation de Ia langue in ternationa le  neutro 
Esperanto .

En effet, cette langue aura it de rĉels avan- 
tages pour notre belle station si frequentee 
par la Colonie etrangĉre.

Le groupe comporte dejk un jo li nombre 
d ’adherents inscrits. Une prochaine reunion 
do it avo ir lieu.

Les adhesions sont re<jues tous les jou rs  
chez M. le D r Coze, 6, rue du Temple, u

♦ * ¥

U n nouveau  groupe est en formation k 
Cherbourg , sous le titre de Groupe esperan
tiste de la  Manche.

Prom oteur M. Delahaye, 30, rue de la Cayen- 
ne, k Cherbourg .

*
'* *

Conference. — Lo jeud i 16 novembre, k M ar
seille :

« C est devant oen i v in g i aud lteurs env iron , 
que  le doctcur Rap ine  a in augu ra , je ud i, Ie 
cours desperan te  a la  Bourse du Travail. 
Dans une causerie tres applaudle , le docteur 
Rap ine  a expliqu6 a 1’audito ire les multlp les 
avantaees que la classe ouvriere pouva lt reti- 
rer de la connaissance de cette langue u n i
verselle.

Le docteur Rap ine  a demontre, par de nom- 
breux exemples, la grande facilite de compre- 
hension, le nombre r6du it des rĉgles gram- 
maticaies ou i la rend accessible k toutes les 
classes de la societe, que l que soit le degr6 
d 'instruction .

V u  le nom bre tros im portant des Inscrip- 
tions, le prochain cours aura lieu le jeud i 23 
du courant, a 9 heures du soir, dans la grande 
salle de la  Bourse du Travail, q u l sera ame* 
nagee pour la circonstance.

Les inscriptions sont regues au  secr6tarial 
gcnĉral, bureau numero 16. a

Le je ud i 16 novembre, a Lyon  :

« Le Cercle popula ire de la  G u illo t iĉ re  a 
in augu re , dans son nouveau local, rue Paul- 
Beri, 18, la sĉrie dos conferences du  jeud i 
soir. Jeud i 16, les fam illesappartenant au Cercle 
se reunissaient pour entenare Mme Primard- 
Mtobei, instltutrice , parler de 1’Esperanto.

Un cours desperan te  sera fait au Cercle le 
m ard i soir, k 8 heures 1/2 prĉcises. Premiere 
legon, le mardi 28 novembre. »

A Lyon encore, le d im anche 19 novembro :

« D imanche dernier, l ’U n ion  am icale des 
anciens ^Iĉves des ĉcoles la iques du  l*r ar- 
rondlssement convia it ses membres et am is a 
une conference sur la langue internationale- 
auxilia ire Esperanto, conference faite par M .
G. Pouchot, professeur a l ’6cole la Martiniĝ- 
re, secretaire de l ’Am icale esperantiste.

Dans 1’auditoire, dvalue a p lus de 200 per
sonnes, on rem arquait, outre les membres du  
bureau de 1'Unlon am icale. MM. Servet, pre
sident de l’Am lcale esperantis te ; D r u d in , 
v ic e - p re s id e n t ;  Avril, tresorier; de L a u 
rier, ete....

E n  resume, escellente journee  pour la cause 
esperantiste, en meme temps que pour Pu
nton am icale .

Le d im anche  19 novembre, k C lermont-Fer
rand :

« La conference de M. Carlo Bourlet, pro
fesseur de m athem atiques au lycee Saint- 
Louis et k Pecole des Beaux-Arts, president 
du Groupe esperantiste de Paris, ava it a tt irĉ  
beaucoup de monde dans la grande salle des 
Fetes de 1’Hotel de V ille  Malgre le mauvais-- 
temps. de nombreuses dames assistaient k 
cette interessante seance, oŭ  1’hablle  confe- 
rencier a su, pendan t pros de deux heure» , 
donner a un  sujet, u n  peu arido k premiere 
vue, tou t 1'attralt d ’une parole hum orls tique  
expressive, d a ir e  et parfois eioquente. Aussi 
les applaudissements n 'on t pas fait d^faut 
prouvant tou t 1'interĜt et la sympathie de la  
salle entiere pour les anecdotes, les dem ons
tr a t io !^  simples et nettes, Ies boutades me-, 
mes de 1’orateur. »

♦ *

A u Mans, M. F logny, professeur au  Lvcĉe 
a fait le samedi 25 novembre une  conference’ 
devant salle comble, m a lgre  un  temps af.’ 
freux.

L ’Universite  Populaire de cette v ille  a or-

Ŝanise, k partir du m ard i su ivant, un  cours 
esperanto professe par M. F logny k la 

Bourse du  Travail.

* »



E S P E R A N T O

Vendredi l er decembre, k Montigny-le-Roy 
(Haute-Marne;,

\1. Moissenet, ingenieur des ponts et chaus- 
sees k Chaumont, dirigeant actuellement k 
Montigny des travaux dadduction d eau pota
ge, a fait k 1’ecole des gargons une interes- 
sante oauserie sur Esperanto.

Prus de IGO oi<oyens que le tambour avait 
appela a Amis du Frogres o se trouvaient 
reunia; ii y avait mĉme des « Arnies du Pro
gresi ».

♦ *

Mercredi 6 decembre, intaressante confe
rence k 1'Universite populaire de Levallois- 
Perret, par M. Gabriel C h a v e t , secretaire de 
de 1'OIIice Central Esperantiste, sur la ques
tan  de la L. I. et sa solution par VEsperanto.

* *
♦

Cours. — A Nantes, chaque vendredi. Pro
fesseur M. le Dr Saquet, president du groupe 
de cette ville.

A Lyon :
o Nous apprenons avec plaisir qu’avec la 

permission de 1’autorite academique, M. Ju- 
vanon, censeur, a commenci un cours des
perante au i eloves du lycee Lamartine. »

A Lille :
« Les cours se sont ouverts le jeudi 30 no

vembre 1905 (4* annee). En voici Ia nomen
clature :

Cours publie : professeur, M. Grimpret, in
genieur des ponts et chaussĉes, tous Ies jeu
dis, de six heures k sept heures du soir.

Exercices de conversation ( reserve au* 
membres du groupe) : professeur, M. Durieux, 
direcleur de 1'Ecole Monte3quieu, tous les 
jeudis, de cinq heures a sis heures du soir.

Ces cours ont lieu k 1'Institut de physique 
de la Facultĉ des sciences, 50, rue Gauthier- 
de-Chatillon (amphitheatre A).

A Clermont-Ferrand :
« Les cours organisas par le Groupe espe

rantiste ont commence lin novembre et ont 
lieu salle du Club Alpin, 62, rue Ballainvil-
liers.

Cours elementaire : le dimanche de 5 h 1/2 
a G h. i /2. — Professeur : M"» Forest, profes
seur a 1’ecole primaire superieure.

Cours sup^rieur : le mercredi i  8 h, 1/2 du 
soir. »

*
¥ ♦

Genive. — De grandes afiiches apposees en 
ville apprennent aux Genevois l'existence des 
cours par le Groupe esperantiste de Genĉve, 
qui semble avoir pris energiquement k coeur 
sa tache de preparer le terrain du prochain 
Congres. Voici ces cours :

i® Cours publie. — Ecole du Griitli, rue 
General-Dufour, salle 22. — Mercredi et sa
medi, de 8 k 9 h. soir. — Prix description 
pour tout le cours, 4 fr.

2° Cours pour dames et jeunes filios. — 
Ecole du Grŭtli, rue General-Dufour, salle 27.
— Mercredi et samedi, de 5 a 6 h. soir.— Prix 
description. 4 fr. ; (pour leselĜves de 1'Ecole 
secondaire, de 1’Ecole m6nag6re, ete., 2 fr.).— 
Professeur, M  E. P r i v a t .

3° Cours pour jeunes gens. — Ecole du 
Grŭtli, rue General-Dufour, salle 12. — Mardi 
et vendredi, de 5 k 6 h. soir. — Prix descrip
tion, 4 fr. ; (pour les eidves du college, de 
I'Ecole professionnelle, ete., 2 fr ). — Profes
seur, Dr A. B o u b i e r .

4® Cours pour itudiants (Dames et Mes- 
sieurs). — Universite, salle 44. — Mercredi, 
de 6 a T h. soir. — Prix description, 5 fr. — 
Professeur, Dr A. BOUBIER.

Bien que les cours soient deja commenci 
depuis plusieurs legons. on peut encore les 
suivre avec fruit, car ii est trĉs facile de se 
mettre au courant.

Pour tous renselgnements, s’adresser k
M. H. H o d l e r , 9, av. des Vollandes.

Noms de quelqueŭ jou rnaux  q u io n t  dernie- 
rem ent parle avec aloge de 1'esperanto :

La R6publique, de Paris.
La Liberti, de Paris.
Le XIX* Siicle, de Paris.
L'Amerique latine, de Paris.
Journal de Monaco.
L 'Elbeuvien, d ’Elbeuf.
Le Moniteur du Puy-de-Ddme, de Cler

mont-Ferrand.
l/Avant-Garde, d ’Amiens.
Le Republicain. de Rouen.
Le Journal de Sotteville (Selne-Inferleure) 

Le Journal de Rennes.
Le Courrier de Saumur.
Le Moniteur du Calvados, de Caen.
La Vigie, de Cherbourg.
Le Courrier de I'Ain, de Bourg.
La Gironde, de Bordeaux.
WOucst-Eclair, de Rennes.
Le Progrbs de Lyon.
Le Nouvelliste de la Sarthe, du  Mans.
Le Progrĉs de Nice.
L e  Patriote Orl&anais, d'Orl6an«.
Le Petit Bourguignon, de Dijon.
L\4uenzr, d'Arras.
Le Bourguignon, d'Auxerre.

L’Echo au Nord, de Lille.
Le Petit Manceau , du Mans.
Le Journal de Montdidier.
Le Progrŝs. du Havre.
L 'Independaj, de Constantine.

La Suisse, de Geneve.
Le Journal de Gen&ve.
Le Soir, de Bruxelles.
L a  Metropole, d'Anvers, ete., ete., ete.

Nous avon» re$u un trĉs interessant article 
sur reaperanto, in tltu le  L ingua  in ternazio 
nale , pub lia  par M. Meazzini, dans II Citta
dino Italiano, jo u rn a l pour les familles.

L ’abond*nce des matieres nous oblige k 
remettre au  prochain  num bro  nos Poignies 
de Nouvelles de 1’etranger.

Nos cartes postales de propagande. — Voici, 
d ‘apr6s Ies derniĉres Instructions, la liste des 
paya dans lesquela peuvent c ircu ler affran-

chies k IO c. nos cartes postales de propa
gande :

Colonies frangaises, Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Bresil, Bulgarie, Canada, Chili, 
Coata-Rica, Crete, Dancmark, Giace, Italie, 
Lu\emiJ0urg. Mexlque, .Montenegro, Norvege, 
Paraguay, Pays-Bas, Perou, Portugal, Rou- 
manie, Russie, Siaia, Suede, Suis.se et Uru- 
guay.

On remarquera que cette faculte ne s’etend 
as k VEspagne, seul pays d Europe qui ne 
'admette pas.
Nous rappelons que ces cartes, qul portent 

au dos en caracteres assez gros et tras lisi- 
bles, la grammaire, prononciation et syntaxe 
de I'Esperanto, avec un petit exercice et un 
vocabulaire pour traduire celui-ci, sont en 
vente, aux Bureaux du Journal, aux prix de 
I fr. 25 le cent et IO fr. le mille.

f

L A N G U E S  V IV A N T E S

On recommande souvent aux personnes 
ui etudient les langues vivantes la lecture 
ies journaux ecrits en ces langues. On a 

ete ju6qu'ŭ en rediger de speciaux ŭ leur 
intention. Mais ces derniers sont bien peu 
interessants et les vrais journaux sont sou
vent bien difficiles pour des elĉves qui 
n’ont que quelques annees d’etudes.

Aux esperantistes qui sont dans ce cas, 
nous recommandons vivement Ia lecture 
des Revues Esperantistas en langues etran
geres, car la traduction en esperanto qui 
accompagne la plupart de leurs articles 
est un sur auxiliaire pour la cornprehen- 
sion integrale du mot-k-mot du texte, et 
vous presente une sorte de commentaire 
logique de l’ecrivain lui-meme, commen
taire qu’il serait le plus souvent impossi
ble de realiser en une autre langue que 
1’esperanto.

Nous nous mettons h Tentige dispo
sition de nos lecteurs, pour leur servir en 
ceci d'intermediaires, et leur signalons, dĉs 
maintenant, Ies trois belles revues suivan- 
tes :

En Anglais: « The Britisli Esperantist,» 
mensuel, 4 fr. par an.

En A llem and: « Der Deutsche Espe
rantist, » mensuel, 4 fr. par an.

En Russe : « Russkii Esperantist,» 
suel, 4 fr. par an.

men-

E SF E R A N T O  est en ven

dans toutes ies G A R E S .
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E K E R G I G E S
l e  s o is r

Introduction k l'ĉtude de VEsperanto et 
des langues vivantes, par Maurice Aubert.

« ... Pour apprendre rap idem ent une langue 
que lconque , meme une langue  tr^s facile 
comme 1’E sp e ra iu o , ii rau i avo ir au  m om s
quelques notions sommaires sur les phrases 
et les mots, sur le mecanisme du langage. 
Le but de cet opuscule est de rappeler brie- 
vement ces notions indispensables. o

C est ainsi que 1'auteur nous presente lul- 
meme son ouvrage, une brochure bien petite 
a la verita, mais qui contient, en quelques 
courtes pagos, un expose trea succinct, trĉs 
Clair et en mame temps tros philosophique des 
regles qui regissent le langage humain. Deti- 
nitions concises et lumineuses, grande sim- 
plicite dans le style. absence totale de mots 
techniques et de p«dantisme grammalrien, 
telles sont les rares qualites qui rendent la 
brochure indispensable a ceux qui veulent 
aborder l’etude de 1’Espcranto sans avoir bien 
nette a 1’e^prit la m6moire des principea de la 
grammaire.

Malheureusement l ’au teur, si b ien  inspire 
lorsqu ’il tire de son propre fonds, 1’aetebeau- 
coup m oins en faisant cle confiance une lon 
gue c ita tion q u l n ’a  pas precisem ent les 
qualitas que tout le m onde reconnaitra au 
reste de l'ouvrage. '

Une preface des plus intĉreasantes prĉcade 
ces developpements, nous en extrayons ce 
qui suit :

L’Esperanto est baaĉ exclusivement sur la 
Logiqueet sur la connaissance de Evolution 
du Langage. Par comparaison, ii lacilite l’e- 
tude des langues nationales plus complexes. 
L’esprithumain, en matiere de langage, avance 
du simple au compose. Jusqu’a ce jour, les 
methodes padagogiques pour I etude des lan
gues vivantes ont complatement negllge ce 
principe. Or, 1'Esperanto est le o simple ». 
C'est le principe. C’est 1’armature.

Cest la base sur laquelle demain les profes- 
seurs aclaires s’appuieront pour montrer en 
quelques heures et cependant pratiquement 
ce que c’est qu’une langue , comment les
phrases reprasentent les idees, cominent IO 
sortes de mots sullisent pour exprimer toutes 
Ies pensaes humainea, comment la logique 
intervient pour assurer les rapports entre les 
mots et les mots, les propositions et les pro
pos itus , les phrases et les phrases.

Sur ce trono solide qu'est la Science du 
Langage apprise avec 1’Egperanto, clouesi, col- 
lez, croisez, entrecrolsez, tortillez ces bran- 
chages, ces brindilles, ces nervures que sont 
les exceptions, Ies partlcularitas, les illogis- 
mes dea langues nationales et vous constitue- 
rez un ensemble que vos eleves de francais, 
d'allemand, d'anglals, admireront et saisiront 
d autant mieux qu’ils auront vu la charpente 
et auront assisto en quelque sorte k l'edifica- 
tion de l’idiome presente.

L'exparience a eta faite en Angleterre : les 
enfants auxquels on a enseigne 1’Esperanto, 
apprennent plus vite que les autres les langues 
etrangeres.

Grace k 1’Esperanto, les jeunes gens dans 
les divers pays auront moins beaoin de pas- 
ser de longuea heures a atudier les raultiples 
bizarreries des langues etrangeres, et partant. 
plus de loisirs pour apprendre k lond leur 
langue maternelle.

F

On appelle corps sonores les corps qui ren- 
d^nt des sous lorsqu’on les heurte, meme 
doueement.

Lorsque, tenant un lii de caoutehouc bien 
tondu devant vous, chaque bout serrĉ entre 
le pouce et rindex, vous tire/, .sur lui avec
l un des doigts restos libres et l abandonnez 
ensuite brusquement, vous entendez un son; 
en meme temps vous remarquez que le fil 
parait se renfler et vous sentez un leger frĉ- 
missement daas les doigts qui le tiennent. 
C’est que le caoutchouc est alors anime d un 
mouvement de va-et-vient extremement rapi
de ; ces mouvements ayant regu le nom de 
vibration, on dit que le caoutchouc vibre.

Prenez maintenant un verre de Cristal, qui est 
beaucoup plus sonore qu’un verre ordinaire, et, 
apres lavoir presque entiĉrement rempli 
d eau, donnez avec une baguette un coup see 
sur son bord ; le verre rend un son et vous 
voyez de petite» rides regulieres se formersur 
1'eau, au voisinage des bords ; elles disparais- 
sent en meme temps que le son s’eteint. Leur 
production nous montre que le verre, quand 
on l’a choquĉ, s’est mis k vibrer, car ce sont 
ses Ir6missementĥ*, ou mieux ses vibrations, 
qui oni cause le mouvement de 1’eau.

Frappez encore une fois sur ie verre, plein 
ou vide, et, pendant qu ii resonne, posez le 
doigt sur son bord; vous avez arrĉte les vi
brations. le son s’eteint immĉdiatement.

Nous pourrions multiplier ces experiences, 
mais celles que nous avons faites sulfisent k 
vous prouver ceci : lorsqu’un corp3 rend un 
son, ce corps est en vibration; par suite, 
quand ces vibrations s’arretent, le son cesse 
tout aussitot.

Tout a l heure, quand nous avions frappe 
sur le verre contenant de 1’eau, nous 1’avons 
vu mettre en mouvement la surface de 1’eau. 
Vous admettrez done volontiers, sans pouvoir 
le constater directement, que Tair qui entoure 
le verre entre aussi en vibration. Ces vibra
tions de I air s’ecartent de plus en plus du 
corps qui vibre, a la fagon de ces ondes qui 
se lorment a la surface tranquille d un bassin, 
autour du point oii on a jete une pierre dans 
1’eau ; elles parviennent & notre oreille, et 
nous entendons alors le son.

Quand, sur une route, nous voyons a une 
assez grande distance de nous un cantonnier 
occupe a casser des cailloux, nous remar- 
quons que son marteau semble tomber sans 
bruit sur le tas de pierres ; co n’est qu’un 
moment apres que nous entendons le bruit 
du choc. Pourquoi cela ? C est que la lumiere 
se meut avec une vitesse prodigioso, de telle 
sorte que nous voyons Trapper la pierre au 
moment oii ii la frappe reellement; si le son 
ne nous arrive qu’un peu plus tard. c’est qu’il 
parcourt la distance qui nous separe du can
tonnier beaucoup plus lentement que la lu
mige.

Si un chasseur etait place a environ trois 
cent quarante metres de nous et tirait un 
coup de fusil, nous entendrions la detonation 
une seconde apres avoir vu la Turnee sortir de
r a n s i o ,  i - o  B O »  p a r o o u r t  d o n o  c i a n a  1 ’ r t i r  i  r o  i  o

cent quarante matres par seconde.
Cest par l'air que le son arrive habituclle- 

ment a notre oreille, mais ii peut aussi etre 
transmls par les liquides et par les solides. 
Ainsi, si les pecheurs gardent un silence corn- 
plet quand iis ont lance leur ligne, c’est qu ils 
savcnt bien que lo poisson est prompt k fuir 
au moindre bruit; le son lui est transmis par 
l’eau. La vitesse du son dans l’eau est k peu 
pres quatre fois plus grande que dans l’air.

Placez 1’oreille k l’extremlta d’une longue 
table, et demandez k quelqu’un de gratter le- 
gerement le bois a 1’autre extremite de la ta
ble. Vous percevez le bruit, transmis par la 
table, beaucoup plus nettement que lorsque, 
relevant la tete, vous i’entendez a travera 
raii*.

En se couchant sur le soi et en approchant 
1’oreille de la terre, on entend distinctement 
le roulement de voitures beaucoup trop eloi- 
gnaes pour que leur bruit nous parviennc 
par l’air.

Mais les corps mous, qui ne peuvent entrer 
en vibration, arretent les sons : on entend 
fort mal quand on a un tampon de coton dana 
1'oreille. Les tapis, les tentures d’une piece 
empechent lea conversations qui s’y tiennent 
d'etre entendues des piaces voiaines.

Quand, etant place a une certaine distanco 
d ’un obstacle, d un mur eleve pai' exemple, 
on pousse un cri, on entend le son de sa voix, 
uis le cri rapete : c est ce qu’on appelle
'echo.
L'explication de ce fait est simple Quand 

nous poussons un cri, l'air vibre tout autour 
de nous; ces vibrations s'etendent, et, si elles 
rencontrent un obstacle, par exemple le mur 
dont nous avons paria, elles sont renvoyees 
en avant de 1’obstacle. Nous pouvons corapa- 
rer cela au mouvement des ridos qui se tor
mon! sur l'eau d un bassin tranquille quand on 
y jette une pierre : ces rides, en renoontrant 
Ies bords du baasin, reviennent sur elles- 
memes. Les sons peuvent atre ainsi reflechis 
de nouveau vers roreille, si bien qu'un mame 
son peut atre ropete plusieurs fois en echo. 
C'est surtout dans les pays de montagnes 
qu'on remarque cea echos multiples.

LE CTE U R- — Si la cause de E s 
peranto te parait digne de quelque 
intĜrĉt, au lieu de jeter ou dechirer ce 
journal quand tu 1’auras lu, donne-le.

N O T R E  E D I T I O N  D E  L U X E

Repondant au desir de quelques abonnes, 
nous avons resolu de creer une edition de luxe 
de Esperanto, a partir du n® 9. Cette edition, 
tiree sur beau papier fort avec tout le soin et 
la correction possibles, est envoyee sous en- 
veloppe aux abonnes, au prix de guatre francs 
pour douze numeros consecutifs Divers sup- 
pl6ments et nrlmes sont reservas k cette 
edition speciale.

L ’A d m i n i s t r a t e u r .

C O M B IN A ISO N S
D’A B O N N E M E N T S

Exclusivement reservees aux Groupes.

I. — 24 numeros consecutifs.

IO exemplaires a la meme adresse. 2 0  fr.
IO —  a des adresses differentes 2 4  fr.

I I .  — IO  num Ĝ ros  consecutifs .

24 exemplairesft la meme adresse. 2 0  fr.
IO —  — — IO fr.
24 — a des adresses differentes 2 4  fr .
IO -  — — 12 fr.

Pour avoir droit a ces conditions, la 
feuille d’abonnement devra etre contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
Porte r  le cachet du Groupe. i

POUR APPRENDRE ^ESPERANTO

On emploiera Tune des methodes ci-dessous 
qul. tras diverses, s’adaptent parfaitement aux 
differents degres de culture des etudiants.

Les jeunes gens frais emoulus des coura 
secondaires emploieront avccprotitle m anuel 
O n r t ,  les primaires au contrnire auront plus de 
facilita avec ies livres de MM. Lambert ou 
I> e l iK 'i> r> Les personnes que n'cffraye pas un  
travail assidu et methodique u tilise ron t avec 
fruits les troi» volumes Grammaire, Commen
taire et T/iemes de M d e  H u a u iV o n t .  E n lln  
les gens p esses emporteront en w agon  ou en 
bateau la polite brochure Esperanto et pour- 
ront arriver avec elle seule k une connaia- 
sance tris sullisante de la langue.

S'adresser k la Presa Esperantista Socie to 
33, rue Lacepede, Paris-5*.

^Esperanto en IO le^ons, par Th. Ca r t , et
M. Pa g n ie b . —  Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. d e  B e a u f r o n t . —  Prix :
I  fr 50.

Thames d’application, Lexicologie, Syntaxe, 
Formation des mots de VEsperanto (aveo le 
vocabulaire des mots employes), par L. de 
BEAUFnoNT. —  Prix : 2 francs.

Commentaire sur la Grammaire Esperanto, par
L. de  B eau fron t . Prix : 2 francs.

Vocabulaire Frangais-Esperanto, et Esperanto- 
Fran?ais, par Th. Ca r t , M erck en s  et P. Be r 
t h e l o t . — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L . de 
Be a u f r o n t . —  Prix : I  fr 50.

Dictionnaire Fran<jais-Esperanto, par L. de  
Bea u fro n t ,—  (Paraitradans le cours de 1905.) 

Cours 61ementaire desperante, par M. D e l ig n y .
—  P r i i  : O fr. 60.

Esperanto, petit m anue l en neu f legons avec 
petit vocabulaire. — P r ix : O fr. IO, franco 
15 centimes.

Lettres commerciales, avec vocabula ire com- 
merclal en 4 langues, par Ch. Lam bert  et 
P. Be r t h e l o t . — P r ix : O fr. 50.

Kurso tutmonda. Iau  la  metodo natura, da
13. < 3 * n o n  ,  O  fi-. 7 « .

Notions elĉmentaires desperante et Exercices de
Conversation, par Th. C a r t . V endu  au  profit 
des aveugles. -f

2 faseicules: separement, 15 c e n t . ; franco, 
20 cent. ; ensemble, 25 cent. ; franco, 30 cent.

Instruado de Esperanto per bildaro, broŝureto 
kun  i I us trajn j , por ekzercoj de interparo lado.
— 25 cent. ; franco, 30 cent.

AUX BUREAUX DU JOURNAL :

Clef Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire. franco, O fr. 05.

Pour la langue internationale, par L. Coutu- 
rat , 0.05, franco, O fr. IO.

^Esperanto, seule vraie solution de la  L . I.
auxiliaire, franco, O fr. 15.

Programme du certificat d’etude et du certi
ficat de capacite, 0.25, franco, O fr. 30.

COURS DESPERANTO PAR CORRESPONDANCE
©n O leloii*.

Prais de correspondance : Premiere legon a Tessaj
fr. I. j

Km. PELTIER, Ste-Kadegonde, pres Tours
(Indre-et-Loire). j
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